NOTA DA COOPERSYSTEM SOBRE A FERRAMENTA CURIA
A Coopersystem – Cooperativa de Trabalho, especializada em Soluções de TI,
sensibilizada pela situação da pandemia do COVID-19 a que estamos sujeitos
desde março deste ano, preocupou-se com a realização das assembleias, as
quais receberam autorização para serem realizadas de forma virtual, de acordo
com a então vigente Instrução Normativa do DREI nº 79 (atual IN DREI 81/2020).
Assim, em uma ação conjunta com a OCB, vem disponibilizando a ferramenta
Curia, de forma gratuita, para as cooperativas registradas na entidade. A parceria,
iniciada em maio deste ano, terá duração até dezembro de 2.020 e é extensiva
também às Unidades Estaduais do Sistema OCB.
A gratuidade consiste na utilização de todas as funcionalidades da ferramenta
Curia, quais sejam:
ü registro de presença online
ü votação de itens de pauta
ü eleições de conselhos e/ou diretorias (com apresentação de resultados
instantâneos)
ü consulta aos perfis dos candidatos aos cargos em votação.
A ferramenta, por si só, permite à cooperativa a realização das votações
necessárias em sua assembleia, sem nenhum custo, bastando que, ao receber a
licença de uso fornecida pela Coopersystem, crie as configurações iniciais e
cadastre seus sócios habilitados a votar.
No entanto, considerando que a instrução normativa do DREI regulamenta tanto a
participação quanto a votação nas assembleias, para que seja plenamente
assegurada a interação entre os participantes, é necessária a utilização

simultânea de uma ferramenta de comunicação, dando voz aos cooperados
durante o evento.
Nesses mais de dois meses que as cooperativas vem se utilizando do Curia,
algumas demonstraram desejo de terceirizar as configurações, cadastramentos e
gestão online de suas assembleias.
Em razão disso, a Coopersystem passou a oferecer pacotes de serviços,
totalmente opcionais, que podem ser contratados para obtenção dessas
facilidades.
Então, temos os pacotes:
Pacote Gratuito:
Direito de Uso da licença Curia, para que a própria cooperativa utilize a
ferramenta, alimentando-a com as informações constantes dos itens de pauta que
serão deliberados pelo quadro social
Pacote I – OPCIONAL:
Configuração Inicial do Curia, que consiste na inserção por profissional da
Coopersystem de todos os cooperados na ferramenta, cadastro da assembleia
com as informações oficiais, cadastro dos itens de pauta que serão votados com
suas respectivas propostas, cadastro e configuração das eleições e dos
candidatos pertinentes a cada uma delas. Tudo visando deixar o ambiente pronto
para só ser gerenciado pela cooperativa no momento da assembleia.
Pacote II – OPCIONAL:
Gerenciamento do Curia no momento da assembleia, para o qual disponibilizamos
um técnico que ficará responsável pela liberação da assembleia para o registro de
presença dos cooperados, liberação de cada item para votação nos momentos
adequados e a liberação das eleições para votação, apresentando todos os

resultados em tempo real. Ao final é entregue a lista de presença oficialmente e os
relatórios das votações.
Pacote III – OPCIONAL:
Consiste no gerenciamento de uma ferramenta de transmissão, para o momento
do evento. Neste pacote, além da criação e configuração do evento, controlando a
inscrição dos cooperados e configurando com a identidade visual da cooperativa e
inserção de vídeos que podem ser transmitidos durante o evento, também
disponibilizamos um técnico durante toda a assembleia. Este técnico ficará
responsável por organizar as apresentações e os palestrantes, assim como do
controle

das

permissões

de

manifestações

de

cooperados,

conforme

funcionalidades presentes na ferramenta. Ao final é entregue a gravação da
assembleia e relatórios da ferramenta, o que facilita a confecção da ata pela
cooperativa.
Por fim, reforçamos que muitas cooperativas já realizaram suas assembleias sem
a utilização desses pacotes, apenas usando gratuitamente a licença do Curia, com
base na parceria celebrada com a OCB.
Os pacotes opcionais são negociados apenas com aquelas que manifestem essa
necessidade e que livremente decidirem pela contratação.

